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 جهانگیری:

کاال های مورد نیاز شب عید به موقع در دسترس مردم 
قرار گیرد

معاون اول رییس جمهوری بر تنظیم بازار شب عید و رضایتمندی مردم 
تاکید کرد و گفت: اقالم و کاال های مورد نیاز شب عید به موقع در دسترس 

مردم قرار گیرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه ستاد 
تنظیم بازار با محوریت تنظیم قیمت اقالم و کاال های مورد نیاز مردم برای شب عید، 

عصر امروز - یکشنبه - به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به توفیقات دولت در تنظیم بازار شب 
عید طی سال های گذشته افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با برنامه ریزی 
دقیق دولت، میوه، آجیل و شیرینی با قیمت مناسب در ایام پایانی سال در دسترس 

مردم قرار گرفت.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مردم نباید برای تامین اقالم و کاالهای مورد نیاز 
شب عید دغدغه ای داشته باشند، تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا 

کاالهای مورد نیاز شب عید به موقع در بازار توزیع و در دسترس مردم قرار گیرد.
جهانگیری از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست 
عید  بازار شب  وضعیت  تا  دهند  انجام  سال  پایانی  ایام  برای  را  الزم  تمهیدات 

اطمینان بخش بوده و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، 
رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس اتاق اصناف ایران و رییس سازمان تعزیرات 
حکومتی نیز حضور داشتند، معاون بازرگانی وزارت صمت گزارشی از وضعیت انبارها 

برای تامین نیازهای شب عید ارائه کرد.
در این نشست همچنین راهکارهای تنظیم بازار شب عید و تامین کاال به مقدار 

کافی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

سعید جلیلی در دانشگاه تهران:

نباید از آرمان ها بگذریم
نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی تصریح کرد که نباید به بهانه 

واقعیت بینی، از آرمان ها بگذریم.
به گزارش ایسنا، سعید جلیلی عصر امروز )یکشنبه - ۱۸ آذرماه( طی سخنانی 
در مراسم روز دانشجو که از سوی بسیج دانشگاه تهران در سالن فردوسی دانشکده 
ادبیات این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه دانشجو در سال ۱۳۳۲  سقوط اخالقی 
و سیاسی آمریکا را درک کرده بود، گفت: اما کسانی باید هزینه های زیادی به ملت 
تحمیل کنند، ۶۵ سال هم بگذرد و آن وقت بگویند بله ما هم اذعان می کنیم که 

آمریکا سقوط اخالقی و سیاسی کرده است.
وی افزود: کسانی می آیند و تجویز واقع بینی می کنند، بله خیلی هم خوب است، 
اما نباید به بهانه واقعیت بینی، از آرمان ها بگذریم. اتفاقا جالب این است که همان 
افراد با ژست واقع بینی، شعارهای رمانتیک و موهوم می دهند. مثال می گویند اگر 

امروز برویم و با ترامپ مذاکره کنیم هیچکس مثل او به ایران امتیاز نمی دهد.
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه برخی به نظریاتی استناد 
می کنند که خود واضعانش معتقد به زوال آنها هستند، اظهار کرد: برخی که صحبت 
از احیای آن نظریه ها می کنند، می خواهند با همان ایرادهای آن نظریه ها برای ما 
نسخه بپیچند. امروز که ناقوس زوال لیبرالیسم بیشتر به صدا درآمده است و کسانی 
که از آن حمایت می کردند و سخن از پایان تاریخ به میان می آوردند، خودشان 
می گویند این مکتب لیبرال دموکراسی طناب پوسیده ای است که نمی توان به 

آن اعتماد کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز مصداق حکومت های لیبرال دموکراسی در منطقه رژیم 
صهیونیستی است، گفت: ما اگر آگاه، پیشگام و پیشرو نباشیم و ندانیم قرار است در 
آینده چه رخ می دهد، آن وقت حتما عقب خواهیم ماند. امروز اگر ندانیم باید دنبال 
چه باشیم و چگونه باید تحلیل کنیم، افرادی می آیند و می گویند طبق فالن نسخه 

منسوخ عمل کنید.
جلیلی با بیان اینکه برخی امروز چیزی را درباره آمریکا فهمیده اند که دانشجویان 
نزدیک به هفتاد سال پیش فهمیده بودند، گفت: قدرت انقالب اسالمی این بود که 
تحلیل درست، تشخیص درست و راهکار درستی هم داشت و به همین دلیل موفق 
بوده است. جمهوری اسالمی به دولت ها و کشورهایی اعتماد نمی کند که امروز 
وضعیت شان از خیابان های پاریس مشخص است و جایگاهی در اتحادیه اروپایی 

هم ندارند.
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه رئیس رژیم مستقر 
در آمریکا کسی است که کشورش را افلیج خوانده بود، اظهار کرد: البته معلوم است 
که آمریکای فلج با دیوانگی ترامپ درمان نمی شود، چرا آمریکا امروز دنبال جنگ 
نظامی با ایران نمی رود؟ دلیلش این است که الگوی مقاومت را در هشت سال دفاع 

مقدس دید و هر روز گزینه های آمریکا در قبال ایران در حال کمتر شدن است.
وی افزود:  اینکه آنان می گفتند می خواهیم فروش نفت ایران را به صفر برسانیم، به 
کجا رسیدند؟ ان شاءاهلل سر ترامپ هم در همین بن بست تحریم ها به سنگ خواهد 

خورد و برای همین است که امروز عربده کشی می کند.
جلیلی تصریح کرد: امروز آقایان می گویند که انتخابات تمام شد، بله درست است، 
می گویند باید انسجام ملی داشته باشیم، بله حتما درست است، اما قرار نیست که 
بازهم ما اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و از تحلیل های غلط پیروی داشته باشیم. 
چه وقت کشور می تواند مسیر خود را درست برود؟ زمانی که کسانی که تحلیل 
غلطی داشتند بپذیرند که اشتباه کردند، بدانند که برجام بنای محکمی نیست که 

برخی ادعا می کردند، برجام توافقی نیست که بتواند منافع کشور را تامین کند.
 نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز اروپا حاضر نیست که 
بگوید در حالی که در مذاکرات برجام حضور داشته و در بطن ماجرا بوده، آمریکا دارد 
اشتباه می کند. حاضر نیستند چنین حرفی را بزنند. فقط می گویند ما متاسفیم. تویی 
که متاسف هستی چگونه عمل کرده ای؟ اروپایی ها سه ساعت بعد از خروج آمریکا 

از برجام همان حرف های آمریکا را در اطالعیه ای به شکل دیگری مطرح کردند.
وی افزود: آنان می گویند برجام باید حفظ شود اما فقط هزینه اش را ایران بدهد. 
نه، این چیزی نیست که مورد قبول ما باشد، این خوابی که اروپایی ها برای برجام 
دیده اند که آن را با هزینه از جیب ملت ایران حفظ کنند، تعبیر نخواهد شد. ملت 

ایران تحریم ها را ان شاءاهلل با سرافرازی پشت سر خواهد گذاشت.
جلیلی در پایان گفت: امروز قدرتی که به برکت انقالب اسالمی شکل گرفته، 
تبدیل به درخت تنومندی شده که میوه اش در کشورهای منطقه نیز به بار نشسته 

است.
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سروش: ادعای تالش نمایندگان برای فروپاشی نظام توهین به شعور مردم است
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی ادعای اخیر کریمی قدوسی مبنی بر اینکه ۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام است را خالف منافع ملی و توهین به شعور مردم دانست و از شورای نگهبان خواستار دقت بیشتر در بررسی 

صالحیت چنین افرادی شد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل سروش در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: » ادعای اخیر کریمی قدوسی علیه نمایندگان مجلس خالف منافع ملی و توهین به شعور مردم است. امیدوارم شورای نگهبان صالحیت امثال کریمی 
قدوسی را که حضور و مواضع شان مصالح انقالب، نظام، مردم و وحدت ملی را به خطر می اندازد را با دقت بیشتری بررسی کند.« جواد کریمی قدوسی روز گذشته در توییتی نوشت: » ۵۰ درصد این مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسالمی است، سران 

فتنه 88 به دنبال سقوط نظام جمهوری اسالمی بودند و حاال امروز ۵۰ درصد نمایندگان مجلس پشت تریبون می روند و از سران فتنه دفاع می کنند.«

ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی:

خدا رحم کرد رییس جمهور نشدم!

 معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش خبر داد:

زیردریایی فاتح به دریای عمان می رود

با بیان اینکه به گفته  ابراهیم رئیسی  حجت االسالم سید 
ترین  پرتخلف  از  یکی  گذشته  انتخابات  نگهبان  شورای 
انتخاباتی  تخلف  از  گزارش  بود، گفت: من 6۰۰  انتخابات ها 

داشته ام.
ریاست  انتخابات  در  اصولگرایان  نامزد   این  ایسنا،  گزارش  به 
جمهوری دوازدهم  امروز )یک شنبه( در مراسمی که به مناسبت 
روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اینکه 
روز ۱۶اذر یادآور شهامت و شجاعت دانشجویان است اظهار کرد: 
دانشجویان باید نیاز جامعه را بشناسند و در جامعه ایفای نقش کنند. 

جنبش دانشجویی همواره حضور به موقع در صحنه ها داشته است.
وی همچنین ادامه داد: جنبش دانشجویی  همواره همراه با عدالت 
جنبش  در  همیشه  امور  در  اصالح  و  گری  اصالح  است.  خواهی 
نقد  به  زبان  ها،  کاستی  قبال  در  است،  داشته  وجود  دانشجویی 
می گشاید و مشکل را برنمی تابد. امید آفرینی و آگاهی بخشی از دیگر 

خصیصه های جنبش دانشجویی است.
رئیسی با بیان اینکه بعد از انقالب، دانشگاه حامی انقالب و نظام 
بوده و دغدغه مردم را داشته است، تصریح کرد: دانشجوی سیاسی 
کسی است که جامعه را به خوبی می شناسد و برای حل مشکالت 
تالش می کند. روشنفکر واقعی کسی است که به استقالل کشور می 
اندیشد، نه آنکه کشور را به سمت فرهنگ منحط غرب پیش می برد.
رئیسی همچنین اظهار کرد: دشمن تلفیقی از جنگ سخت و نرم، 
فشار بر ملت ایران و در واقع جنگ سومی را آغاز کرده است. جنگ 
اقتصادی، روانی و رسانه ای علیه کشور ما با هدف تسلیم کردن ملت 
ایران است. کنوانسیون هایی را پیش روی ما می گذارند که ظاهر آن 

برای حل مشکالت است اما نوعی خود تحریمی برای کشور ماست.
 وی همچنین گفت: صبوری و استقامت مردم، موجب پیروزی ما 
می شود. امروز همه مسئوالن وظیفه دارند که به همه داشته های خود 
اعتماد کنند. راهکار برون رفت از مشکالت، اتکا به داشته های ملت 

از جمله جوانان است، بیگانگان گره ای از مشکالت ما باز نمی کنند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه راه عقب نشینی 
دشمن، ایستادگی و آشنایی با روش های دشمن است، گفت: فقر، 
فساد، تبعیض زیبنده ملت ما نیست. همه مشکالت ریشه خارجی 
نداشته، بلکه برخی مشکالت محصول بی تدبیری ها در داخل کشور 
است. در حال حاضر هم همه باید دست در دست هم دهیم، در عرصه 
تولید تالش کنیم، در برابر دشمن ایستادگی کنیم. جامعه را نباید 
چند قطبی کرد. آدرس غلط دادن و متن را به حاشیه بردن مشکلی 
را حل نمی کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد:  مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مساله اصلی کشور است که می توان این مشکالت را حل 
کرد. اما برخی مشکالت را اقتصادی نمی دانند و دنبال راهکار سیاسی 
هستند در حالیکه ما معتقدیم مشکالت اقتصادی، ریشه اقتصادی 
دارد.  وی در پاسخ به این پرسش که اگر شما رئیس جمهور می شدید 
وضعیت کشور بهتر بود، گفت: خدا رحم کرد که ریس جمهور نشدم 

که دالر ۵هزار تومان شود!
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی باید مدیریت شده و در جهت 

منافع کشور به کار گرفته شود بیان کرد: باید منابع و مصارف ارزی 
به درستی مدیریت شود. نقدینگی اگر در اختیار تولید قرار نگیرد، 
به سیل بنیان کن تبدیل می شود. پرسیدند اگر شما بودید چه می 
کردید؟ ما تولید مسکن را متوقف نمی کردیم، قانون فرانسه را بر قانون 
مترقی محیط زیست خود ترجیح نمی دادیم، مرکز هوشمند  در 

رابطه با کنترل قاچاق بنزین را تعطیل نمی کردیم.
رئیسی همچنین درباره مالیات استان قدس خاطرنشان کرد: استان 
قدس مالیات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی می پردازد، اما مالیات را 

هم باید از یقه سفیدها گرفت که فرار مالیاتی می کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از مشکالت مردم 
آگاهی دارید گفت: در حرم رضوی با مردم دیدار دارم و از مشکالت 
مردم آگاهی دارم. نقش مدیریتی در حل مشکالت تا 70 درصد است. 
حرف های ما را بعد انتخابات همین آقایان زدند. ما گفتیم آنقدر 
شغل می شود درست کرد ولی گفتند حرف پوپولیستی می زنید. بعد 

انتخابات همین حرف های من را مطرح کردند.
رئیس استان قدس رضوی در ادامه در پاسخ به پرسش دانشجویی 
درباره فعالیت آستان قدس اظهار کرد: 90 درصد منبع درآمدی 
استان، وقف و نذر مردم است. منشاء کارخانه ها هم وقف است. درباره 

هزینه ها و درآمدهای استان، گزارش شفاف می دهیم. تمام موسسات 
استان تحت حسابرسی موسسات خارج از آستان هستند.

وی با اشاره به اینکه در آستان قدس رضوی، پاساژسازی را متوقف 
کرده و به جای آن به سمت ساخت زائر سرا رفته ایم، گفت: زائرسرایی 
در ۳۵هکتار ساختیم و قریب به 900هزار زائر که مشکالت مالی 
داشته اند، به مشهد آورده ایم. چند باغ در مشهد و تهران را که 
استفاده اختصاصی داشت را به اردوگاه فرهنگی تبدیل کردیم. پیش 
از این آستان قدس ، یک کارخانه تولید دارو و نان رضوی داشت 
که اکنون دو کارخانه دارو و دو کارخانه نان رضوی داریم. در حوزه 
خدمات رسانی به نیازمندان، کشاورزی، الیروبی قنات، صنایع روستایی 
و گیاهان دارویی فعال هستیم. تمام توجه من اجرای وظایف خود در 
آستان قدس است نه آنطور که برخی گفتند دنبال کار سیاسی و 
انتخاباتی نیستم. رئیسی در پاسخ به دانشجویی که از او خواست به 
صورت واضح در باره مسائل سال ۶7 صبحت کند بیان کرد: نسل شما 
در جریان نفاق و ترورهای که در سال ۶7 انجام شد، نیست. در همین 
تهران روزی ۱00 تا ۱۲0 ترور انجام می شد. تروریست ها ۱7 هزار نفر 
از مردم کشورمان را ترور کردند. قهرمان مبارزه با نفاق، امام خمینی 
بود و همه کسانی که سربازی نظام را در مقابل نفاق به عهده گرفتند، 

امروز باید مورد تکریم قرار گیرند، مثل سردار سلیمانی که امروز به 
دلیل مقابله با داعش قهرمان ملی شده است.

وی با بیان اینکه در انتخابات اخیر برای رای گرفتن ادبیاتی به کار 
گرفته شد که تمام خطوط امنیتی نظام را زیر سوال برد، گفت: در 
انتخابات دو نگاه وجود داشت یک نگاه این بود که برای آب خوردن 
هم باید به غرب نگاه کنیم و نگاه دیگر این بود که در تمام عرصه ها 
باید استقالل را حفظ کرد. من در انتخابات به کسی اهانت نکردم، 
چون به اصول اخالقی پایبند بودم و معتقدم هدف  وسلیه را توجیج 
نمی کند. وی در ادامه تصریح کرد: امروز هم دانشگاه  باید بی طرفانه 
بررسی کند که کنوانسیون هایی که اخیرا مطرح شده، استقالل کشور 
را تامین می کند یا نه. خود کشورهایی که آن کنواسیون ها را بوجود 
آوردند، پای آن را امضا نکردند.مردم در این شرایط گله مند هستند 
و ما باید  رفع گله های مردم را مدنظر قرار دهیم، من در این مسیر 
با دولت و با هر کسی که دنبال رفع  حل مشکالت مردم باشد همراه 
خواهم بود. رئیسی در پاسخ به اصرار دانشجویی که می خواست 
مسائل سال ۶7 به روشنی توسط رئیسی بیان شود، گفت: در آن 
مقطع افرادی بودند که پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود 
ودادگاه عالی هم احکام دادگاه بدوی را تایید کرده بود.  این افراد در 

جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
از  پس  فاتح  دریایی  زیر  که  کرد  اعالم  ایران  اسالمی 
اجرای  به  عمان  دریای  در  دریایی  نیروی  به  پیوستن 

ماموریت خواهد پرداخت.
امیر دریادار حمزه علی کاویانی عصر یکشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار دفاعی ایرنا، اظهارداشت: این زیر دریایی در حال طی 

کردن مراحل نهایی برای الحاق به ناوگان نیروی دریایی است.
وی اظهارامیدواری کرد که این زیر دریایی تا پایان سال به 

ناوگان نیروی دریایی ارتش اضافه شود.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: فاتح 

نخستین زیر دریایی نیمه سنگین ساخته شده در کشور محسوب 
می شود.

دریادار کاویانی افزود: این زیر دریایی نسل جدیدی از زیر دریایی 
های ایران است که متناسب با تهدیدات و نیاز عملیاتی نیروی 

دریایی ارتش تولید شد.
بر اساس اعالم وی زیر دریایی فاتح پس از پیوستن به نیروی 

دریایی در دریای عمان به اجرای ماموریت خواهد پرداخت.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش درباره توانایی پرتاب 
موشک توسط زیر دریایی فاتح گفت: اقداماتی در این زمینه نیز 

انجام داده ایم که به زودی رسانه ای خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره قابلیت های این زیردریایی 
گفته است که تمام فناوری های این زیر دریایی پیشرفته ساخت 
وزارت دفاع و کامال بومی هستند. امیر دریادار حسین خانزادی 
چندی پیش با بیان اینکه زیر دریایی فاتح آخرین آزمایش های 
دریایی خود را طی می کند، گفته بود: زیر دریایی فاتح با توجه به 
تکنولوژی های به پیشرفته و بومی که در آن به کار رفته است پس 

از رونمایی دشمنان را غافلگیر خواهد کرد.
وی یادآور شد: بعد از زیردریایی فاتح، در حال ساخت زیردریایی 
فاتح ۲ و فاتح ۳ هستیم و به امید خدا کار ساخت زیردریایی 

سنگین تری را در دستور کار قرار داریم.

جهان بینی مورچه ای یا عصر مجیزگویان؟

بازار پر رونق  چاپلوسان و کاسه لیسان!

 طرح 31 استیضاح در مجلس دهم

بزرگان مراقب چاپلوسان و کاسه لیسان منفعت طلب باشند. آنها دلسوز 
این کشور نیستند، وقتش برسد خاکش را در توبره می کنند و می فروشند!
احسان محمدی- می گویند مورچه ای روی برگ درختی بود. آب آمد و برگ را 

بُرد و مورچه فریاد می زد: فرار کنید! دنیا را آب بُرد!
به  اینکه همه چیز خراب است و رو  از  این توهم و ترس  گاهی فکر می کنم 
زوال، ریشه در این جهان بینی مورچه ای دارد! اینکه وقتی آب می افتد به دنیای 
کوچک مان حس می کنیم که دنیا را سیل برداشته است در حالی که مردم شاد و 

خندان در ساحل نشسته اند و نان و ماست شان را می خورند.
می دهد.  رخ  چه  آینده  در  می داند  بگوید  نمی تواند  قاطعیت  با  هیچکس 
جامعه شناسان و روزنامه نگاران فقط نشانه ها را می بینند و فریادشان می زنند. اما 
نمی توانند با قطعیت بگویند که همه چیز را می دانند. برخی از جامعه شناسان بر 
این باورند که این کشور در طول هزاران سال از تالطم های بسیاری گذشته است 
و بر اساس چند نشانه و حدس و گمان نمی توان حکم کلی صادر کرد و جامعه 
خاصیت تطابق عجیبی دارد و نباید گزاره های شخصی را به عنوان نسخه ملی بیچد. 

نسخه ای که نه تنها درمان نمی کند بلکه ممکن است حال بیمار را بدتر کند!

با این همه پزشکان هم از روی نشانه ها، بیماری را تشخیص می دهند. نبض 
و ضربان قلب و تب را می سنجند و به بیمار می گویند که چه خطری تهدیدش 
می کند. روزنامه نگار و جامعه شناس، پزشک نیست، چنین ادعایی هم ندارد که 
درمانگری می داند اما نشانه ها را می شناسند، می بیند و آن را به اهل خرد و سیاست 
می گوید و دردناک است که برخی از سیاسیون نه تنها سپاسگزار این کار نیستند 
بلکه سنگ در جام این جماعت می اندازند و می گویند شما بدبین هستید و سیاه 

نمایی می کنید!
بیش از هر زمان دیگری نگرانم. نشانه هایی که می بینم دلم را گرم نمی کند. 
و  تصورات  مدیران،  تملق  حجم  از  و  بودم  اداری  نشست  یک  در  چندساعتی 
توهمات شان نسبت به جامعه واقعی ترسیده ام. مگر می شود تا این اندازه خیالپردازی 

های شخصی را به عنوان واقعیات جامعه با صدای بلند توی یک جمع گفت؟
چند روز قبل آذری جهرمی وزیر ارتباطات از گزارش خالف واقع برخی به یک 
مقام ارشد و تصمیم گیر نظام خبر داد و گفت عده ای برای پیشبرد مقاصد خود 
چنین بولتن هایی می سازند و مقامات هم بر اساس آن تصمیم می گیرند. در این 
نشست فکر می کردم که اتاق فکر یا مشاور این حضرات دقیقاً چه کسانی هستند 

که چنین خوراک فکری آلوده و کاذبی به آنها می دهند که چنین افسانه هایی 
می گویند و البد عده ای باور می کنند!

این کشور به افراد صادق بیش از مجیزگو و کاسه لیس نیاز دارد. به کسانی که 
با صداقت و صراحت عیب هایش را می گویند،دردهایش را پنهان نمی کنند و به 
درمانش می کوشند. در عصر حاضر امکان پنهان کردن واقعیت ها زیر فرش میسر 
نیست. مردم می دانند و می بینند. شبکه های اجتماعی به همه امکان دسترسی 
به اخبار را می دهد و مردم دست به مقایسه می زنند و می گویند اگر دلتان برای 

معترضان فرانسوی می سوزد، برای کارگران هفت تپه هم بسوزد.
رسول خدا)ص( در نکوهش چاپلوسی دستور دادند: »به صورت ستايشگران 
منفعت طلب  کاسه لیسان  و  چاپلوسان  مراقب  بزرگان  بپاشيد«.  چاپلوس خاك 
باشند. در دلسوز این کشور نیستند، وقتش برسد خاکش را در توبره می کنند 

و می فروشند!
آنها که تحت هر شرایطی می گویند: »شهر در امن و امان است« اگر غافل 
نباشند، لزوماً دوست این کشور نیستند. منتقدان اگر زبان شان تلخ  است اما ممکن 

است ثمره شنیدن و عمل کردن به آن شیرین باشد.

نمایندگان مجلس دهم از آغاز کار خود تاکنون 31 طرح استیضاح به هیات 
با انصراف  اند که 16 مورد آن  ارایه کرده  رییسه مجلس شورای اسالمی 

متقاضیان همراه شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، استیضاح سازوکاری است که در قانون اساسی 
برای پاسخگویی وزیران در مجلس شورای اسالمی پیش بینی شده است، در بسیاری 
از موارد نمایندگان متقاضی استیضاح در کمیسیون های تخصصی از پاسخ های وزیر 
قانع می شوند و استیضاح منتفی اعالم می شود و هیچ گاه به صحن علنی مجلس نمی 

رود ولی در برخی موارد نیز طرح های استیضاح در مجلس مطرح می شود.
بر اساس اصل ۸9 قانون اساسی، نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که الزم 

می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند.
بر اساس این اصل، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 
۱0 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید 
ظرف مدت ۱0 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از 

مجلس رأی اعتماد بخواهد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیران ابتدا در کمیسیون های 

تخصصی بررسی می شود، اگر پس از رسیدگی تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱0 
نماینده برسد، استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی نمی شود ولی اگر تعداد 
امضاها باالی ۱0 مورد باشد، استیضاح در صحن مجلس رسیدگی می شود. در موارد 
پیشین نیز شاهد این بوده ایم که برخی از نمایندگان با پس گرفتن امضا، انصراف خود 

را اعالم می کنند.
31 استیضاح تاکنون در مجلس دهم مطرح شده است

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس درباره وضعیت استیضاح ها در 
مجلس دهم اظهار داشت: تعداد استیضاح هایی که در طول مجلس دهم)بیش از دو 
سال( تقدیم هیات رییسه مجلس شده ۳۱ مورد بوده است که این ۳۱ مورد مربوط 

به ۱۲ وزارتخانه است.
وی اظهار داشت: وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور هر کدام با پنج بار 
استیضاح، وزیران وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم و تحقیقات هر 

کدام چهار بار استیضاح شده اند.
وی ادامه داد: وزیران وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی هر کدام ۳ بار استیضاح 
شده اند و سهم استیضاح وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی هر کدام 

دو بار بوده است. نماینده مردم ساری در مجلس اظهارداشت: وزیران وزارتخانه های 
نفت و صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و امور خارجه هم هر کدام یک بار 
تقاضای استیضاحشان تقدیم هیات رییسه مجلس شده که هم اکنون 4 استیضاح در 

کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است.
یوسف نژاد درباره آخرین وضعیت استیضاح ها در مجلس گفت: هم اکنون استیضاح 
وزیران جهاد کشاورزی، امور خارجه، علوم و کشور در کمسیون های تخصصی مجلس 
مطرح است. وی تصریح کرد از تعداد ۳۱ مورد استیضاحی که به هیات رییسه مجلس 
تقدیم شده، در ۱۶ مورد استیضاح کنندگان انصراف دادند و ۱۱۵ نیز در مجلس مطرح 

شده یا در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است.
وی یادآور شد: دو وزیر از میان استیضاح های صورت گرفته در مجلس رای عدم 
اعتماد از مجلس گرفتند و از دولت رفتند، مسعود کرباسیان و علی ربیعی دو وزیری 

بودند که استیضاح آنها رای آورد و کنار رفتند.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: در یک استیضاح محمود حجتی، در یک 
استیضاح علی ربیعی و دو بار استیضاح عباس آخوندی از مجلس رای اعتماد گرفتند و 

دو مورد استیضاح آخوندی و محمد شریعتمداری منجر به استعفای آنان شد.


